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CAPÍTULO 2 

A  EDUCAÇÃO CORPORATIVA E A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

2.1. Do treinamento à organização que aprende  

 

No capítulo anterior, foi introduzida a idéia de que a responsabilidade socioambiental empresarial 

depende em grande parte da construção de um novo processo de formação nas empresas que 

contemple a redução de riscos nos processos produtivos.   

 

Importante destacar que a mudança não se restringe em colocar a variável socioambiental no 

centro das deliberações das empresas, mas também em repensar os processos educacionais 

em contextos organizacionais que, durante décadas, se limitaram a oferecer treinamento aos 

seus integrantes. 

 

Segundo Morse (1984), a prática do treinamento de trabalhadores para desempenhar funções 

específicas nas organizações é quase tão antiga quanto a própria Revolução Industrial. 

Empresas como a Westinghouse ou a General Eletric, pouco antes do início do século XX, já 

tinham implementado grandes programas de treinamento para que seus empregados 

desempenhassem as tarefas com eficiência nos novos arranjos organizacionais que se 

desenvolviam.  

 

Esta realidade começou a se modificar a partir da década de 50, quando os setores empresariais 

reconheceram que os programas de educação e treinamento, além de prepararem melhor o 

trabalhador para desempenhar suas funções, contribuíam para assegurar sua vantagem 

competitiva. 

 

Nessa época, elevaram-se significativamente os gastos destinados à política de 

desenvolvimento de recursos humanos que pregava o treinamento dos empregados em todos os 

níveis, incluindo habilidades genéricas e específicas e o conhecimento adquirido nos sistemas 

de educação tradicional. Nos anos 50, as universidades começam a desempenhar um papel 

importante para o aperfeiçoamento dos programas de treinamento das organizações. Ao mesmo 
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tempo, multiplicam-se as pesquisas na área de Economia da Educação, ressaltando a 

importância do papel da formação na eficiência do trabalho (Caroli, 1998).  

 

É também nesta época que surgem os primeiros estudos no campo de novas formas 

organizacionais que enfatizam a aprendizagem: seu principal expoente é a abordagem 

sociotecnica do trabalho, desenvolvida pelo Tavistock Institute of Human Relations de Londres. 

Em contraposição ao modelo hegemômico mecanicista de organização industrial, baseada na 

proposta Taylorista/Fordista na qual o aspecto técnico da realização de tarefas é enfatizado em 

detrimento do aspecto social, a abordagem sociotécnica defende uma integração dos aspectos 

técnicos e sociais para o alcance dos objetivos organizacionais. Entre suas propostas é possível 

destacar a capacitação de trabalhadores com habilidades multifuncionais em substituição a 

operários altamente especializados, a diminuição das barreiras à comunicação entre as unidades 

funcionais e o incentivo à adaptabilidade e à criatividade dos trabalhadores para a consecução 

das metas organizacionais (Fleury et al, 1997). 

 

No entanto, será apenas a partir da década de 70, quando a percepção de que o aumento da 

instabilidade ambiental - social, econômica, política e tecnológica -, impunha uma série de novos 

desafios às organizações públicas e privadas, colocando em cheque o modelo 

Taylorista/Fordista, se abrem espaços para repensar os formatos organizacionais tradicionais e 

ampliar o entendimento do papel da educação empresarial. 

 

Os debates sobre o tema ressaltam cada vez mais que, em um mundo em constante mudança, 

as organizações dependerão menos de um conjunto particular de conhecimentos ou habilidades 

e mais de sua capacidade de aprender para se ajustar às novas demandas. A visão obsoleta de 

que o conhecimento pode ser embalado em unidades, módulos e conferências e aplicado de 

forma padronizada de cima para baixo, características dos programas de treinamento 

tradicionais, é desafiada por uma visão que privilegia um contexto mais amplo de formação, 

como afirma Jordan (1997): 

 

“o paradigma cognitivo de transferência de conhecimento está sendo contestado por teorias construtivistas e noções 

de cognição e inteligência distribuídas.” (p. 243).  
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Neste contexto, uma organização que aprende é entendida como uma empresa que facilita a 

aprendizagem de todos os seus membros e que se transforma continuamente, sendo que o 

aprendizado em grupo, a comunicação lateral e as tecnologias informatizadas assumem um 

papel central nos debates sobre ensino e aprendizagem nas organizações (Coopey, 1997). 

 

Importante salientar que a reformulação dos programas educacionais nas organizações, depois 

de décadas de ênfase no treinamento, não é uma tarefa simples, como apontam diversos 

autores. 

 

Para Senge (1998), um dos principais problemas está justamente no fato de que muitas 

organizações continuam a pensar a educação a partir de uma perspectiva em que o processo de 

aprendizado se restringe aos programas de treinamento: 

 

“O aprendizado pode envolver algum treinamento, mais vai além. Poucos de nós aprendem as coisas que são 

realmente importantes para a nossa vida em programas de treinamento. O aprendizado ocorre no dia-a-dia, ao 

longo do tempo. O aprendizado sempre acontece quando as pessoas estão às voltas com questões essenciais 

ou se vêem diante de desafios. Nesse sentido, o aprendizado não tem muito a ver com treinamento. Programas 

de treinamento podem ser úteis, por exemplo, para a apresentação de um assunto novo.” (p. 84) 

 

Já Morse (1984) identifica os objetivos de curto prazo das organizações como um dos obstáculos 

ao desenvolvimento de programas de educação mais amplos: 

 

“Educação corporativa continua sendo um instrumento tático e não estratégico para as organizações lidarem com 

necessidades imediatas. Educação e treinamento de curto prazo exigidos para um determinado tipo de produto, 

processo ou tecnologia são sempre prioritários em relação aos objetivos educacionais de longo prazo, sendo que 

a justificativa dada para esta escolha é sempre tempo e dinheiro (...) impedindo uma compreensão mais 

abrangente da educação e treinamento”. (p. 33) 

 

Por sua vez Kolb (1997) acredita que a forma como a cultura gerencial entende o aprendizado é 

outra importante barreira para reformular os atuais programas educacionais corporativos: 

 

“A  manutenção do sucesso num mundo em constante mudança exige a capacidade de explorar novas 

oportunidades e aprender com sucessos e fracassos passados. Tais idéias não são novas nem tão pouco 

particularmente polêmicas. No entanto, é surpreendente que o fato de que esta capacidade de aprender, tão 

amplamente considerada importante, receba tão pouca atenção explícita por parte dos gerentes e de suas 



 

 

                                                                                                                                                                     48 

              

 

 

 

 

organizações. Existe uma espécie de fatalismo com relação à aprendizagem. Ou a pessoa aprende ou não 

aprende. A capacidade de gerir e controlar o processo de aprendizagem de forma consciente em geral se limita 

às velhas máximas ditas colegiais. ‘Estude bastante’ e ‘faça sua lição de casa”. (p. 321) 

 

Para Kolb (1997), a razão do fatalismo se encontra na falta de entendimento real do processo de 

aprendizagem. Assim, é essencial o desenvolvimento de modelos que expliquem a forma como 

os indivíduos e as organizações aprendem, o que possibilitaria elevar a própria capacidade dos 

administradores de aprender e multiplicar este conhecimento nas organizações.  

 

Entre os estudos que têm sido feitos no campo da educação corporativa, destaca-se o modelo 

de “organizações que aprendem” (Learning Organization) que, a partir da década de 70, 

despertou o interesse de diversos teóricos e profissionais. Para Fleury (1997), os conceitos 

desenvolvidos em diferentes momentos com relação à temática sinalizam as diferentes formas 

de compreensão do processo: aprendizagem vista ora como um processo de identificação e 

correção de erros (Argyris, 1977), ora como processo de aperfeiçoamento das ações por meio 

de um melhor conhecimento e compreensão (Fiol & Liles, 1985); ora como organizações que 

facilitam o aprendizado e que estão continuamente expandindo sua capacidade de criar o futuro 

(Senge, 1990), ora como organizações capacitadas para criar, adquirir e transferir  

conhecimentos e para modificar seus comportamentos no intuito de refletir os novos 

conhecimentos e insights (Garvin, 1993). 

 

Ainda que os estudos nesse campo venham sendo desenvolvidos desde a década de 70, 

apenas a partir da década de 90 o aprendizado organizacional passa a ser valorizado em 

diversas empresas, estimulado em grande parte pelo fracasso dos programas de reengenharia e 

downsizing implantados em diversas organizações (Bartlett et al., 1998). Segundo Fleury (1997), 

diversas empresas que reduziram drasticamente seu quadro de pessoal “perderam não só as 

“gorduras” do excesso de pessoal, mas também carne, chegando próximo a um processo de 

“anorexia organizacional”. (p. 163) 

 

O aumento do número de estudos feitos não foi acompanhado necessariamente pelo aumento 

da qualidade das conclusões alcançadas. Para Argyris e Schön (1996), cujas idéias são centrais 

para o desenvolvimento deste capítulo, boa parte dos trabalhos publicados pode ser dividida em 

três grupos principais.  
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No primeiro estão os estudos prescritivos orientados para a prática, quase messiânicos, que 

utilizam o aprendizado organizacional como palavra-chave em receitas que podem ser aplicadas 

nas mais diversas organizações e em qualquer tipo de situação.  

 

Em um segundo grupo, estão os estudos acadêmicos que, para os críticos, apesar de 

apresentarem conceitos interessantes desenvolvidos pelos pesquisadores, têm  resultados muito 

distantes da realidade e das práticas das organizações empresariais. 

 

O terceiro é composto pelos grupos de profissionais de empresas que, apesar de procurarem 

desenvolver modelos teóricos para confirmar evidências de aprendizado na situação de trabalho, 

sacrificam o rigor da pesquisa, pressionados pela necessidade de tomar decisões diariamente, 

em um ambiente em mudança. Ainda que estes profissionais tenham um efetivo interesse em 

testar hipóteses, estão sujeitos a uma regra de parada (stopping rule) diferente dos acadêmicos. 

Ou seja, se um trabalho científico rigoroso exige que o ciclo de formular hipóteses e testá-las 

deva continuar enquanto a comunidade que questiona levantar hipóteses conflitivas, para os 

profissionais de empresa este círculo chega ao fim quando se consegue alcançar os resultados 

desejados ou quando é possível conviver com os efeitos colaterais inerentes a sua ação.  

 

Para Argyris e Schön (1996), apesar dos interesses diferenciados dos grupos de pesquisa, os 

estudos apresentam uma característica comum que compromete seus resultados: a 

generalização de conclusões para as organizações, impedindo o desenvolvimento de estudos 

mais aprofundados. Já para Morgan (1996), a superficialidade de diversos estudos, 

simplificando a intrincada realidade organizacional, possibilita a explosão de modismos que 

vão sendo criados rapidamente e substituindo um aos outros. 

 

Talvez um dos principais motivos para a superficialidade de vários estudos desenvolvidos nesse 

campo possa ser explicada pelo fato de que muitos teóricos e pesquisadores adotam uma 

estratégia de simplificação, relacionando o aprendizado organizacional com o aprendizado 

individual, transferindo as principais conclusões para a realidade das empresas. Portanto, 

segundo eles, as organizações conseguiriam aprender porque possuem capacidades idênticas 

ou equivalentes às capacidades cognitivas dos indivíduos (Cook et al., 1996).  
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Educar no contexto organizacional, contudo, é diferente de educar em outros contextos, como o 

escolar ou familiar. As intrincadas relações burocráticas das organizações empresariais 

representadas por seus níveis hierárquicos, os procedimentos de controle e seus sistemas de 

compartilhamento das informações afetam o processo de aprendizagem dos indivíduos nas 

empresas. Por isso mesmo, os elementos do modelo do aprendizado organizacional permitem 

uma ampla análise do processo de educação corporativa uma vez que contemplam, além dos 

programas de treinamento e formação, outras variáveis da complexa realidade organizacional. 

Importante destacar que não se pretende fazer um estudo exaustivo do conceito de “organização 

que aprende”, uma vez que se trata de um modelo gerencial voltado para assegurar a 

competitividade das empresas em ambientes turbulentos. Para este trabalho, no entanto, o foco 

está na discussão de alguns de seus conceitos que permitam repensar o processo de educação 

no campo socioambiental dentro das organizações. 

 

2.2 Do aprendizado individual ao aprendizado organizacional 

 

O ponto de partida para entender o aprendizado organizacional  é perceber suas semelhanças 

ou diferenças com relação à aprendizagem individual. 

 

Fleury (1997) define o aprendizado individual como “um processo em mudança, resultante da 

prática ou experiência anterior que pode vir, ou não, a se manifestar em uma mudança 

perceptível do comportamento” (p. 152). Este processo está bem retratado em um exemplo 

utilizado por Schön (1983) relacionado às atividades desempenhadas por um marceneiro: 

 

“Observando-se seu trabalho, percebe-se uma série de atividades desenvolvidas seqüencialmente que 

possibilitam a realização de suas tarefas. Passado algum tempo será possível identificar mudanças em seu 

processo de trabalho que tornam o trabalho mais eficaz e eficiente. Em suma, detecta-se a manifestação da 

inteligência, que é sintetizada em uma série de medidas que se desenvolvem continuamente, baseada na sua 

própria observação de performance, materializando-se em suas decisões sobre o uso dos recursos disponíveis e 

inserção no mercado. As escolhas feitas pelo indivíduo resultam dos valores e normas memorizados na busca 

para atingir seus objetivos e de um processo contínuo de detecção de erros e correções. Argyris e Schön (1974) 

denominam estes procedimentos, através dos quais o marceneiro corrige suas ações, como teoria da ação. 

Quando, no lugar de um único marceneiro, temos um grupo, seus integrantes terão que desenvolver tarefas em 

seqüências e detectar e corrigir erros. No entanto, para isso funcionar de forma apropriada será necessário 

implementar um processo de comunicação para garantir a integração das atividades. Assim, a teoria da ação 

também é válida para o trabalho coletivo. Em ambos os casos há um sistema de tarefas, dividido em 
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componentes, gerenciado, sendo que as normas e valores construídos coletivamente definirão quais resultados 

da ação serão aceitos ou não”. (p.116) 

 

Partindo da constatação de que todas as organizações são um conjunto de indivíduos e que os 

indivíduos têm capacidade de aprender de forma semelhante ao exemplo do marceneiro supra-

citado, poder-se-ia afirmar que toda organização aprende quando um ou alguns de seus 

integrantes aprendem algo novo. No entanto, esta simplificação não resiste a uma análise mais 

apurada da realidade organizacional. O aprendizado individual se distingue do organizacional por 

diversos fatores. 

 

Em primeiro lugar, deve-se ter em mente que as características típicas do aprendizado individual 

como lembrança, memória, pensamento e inteligência, não ocorrem de forma literal nas 

organizações: constituem metáforas que permitem criar um modelo de aprendizado que possa 

ser aplicado nas organizações. 

 

Para Morgan (1996), embora as metáforas sejam vistas por muitos críticos como elementos 

cosméticos; ou seja, artifícios para embelezar o discurso, seu uso é, na realidade, de 

fundamental relevância para explicar e compreender as estruturas e ações organizacionais. 

 

Para o autor, um bom exemplo do poder das metáforas é a construção da imagem das 

organizações como máquinas, herdada das Escolas de Administração Científica de Taylor e da 

Escola Clássica de Henry Fayol que moldou, durante muito tempo, o funcionamento das 

organizações burocráticas. 

 

O desafio para o administrador estava em pensar as organizações como partes que se 

interligam, cada uma desempenhando um papel claramente definido para alcançar os objetivos. 

Quando o estilo fordista de administrar chocou-se de frente com o movimento sindical e revelou-

se a enorme dificuldade da Ford em se adaptar às mudanças de mercado, sendo inclusive 

superada por alguns de seus concorrentes, tornou-se claro que os problemas gerenciados pelos 

administradores eram maiores do que simplesmente estruturar as partes organizacionais de 

forma lógica e racional. 

 



 

 

                                                                                                                                                                     52 

              

 

 

 

 

Nesse sentido, o surgimento de novas metáforas é útil para entender o caráter complexo e 

paradoxal da vida organizacional, favorecendo o desenvolvimento de formas alternativas de 

gestão. Por exemplo, se as organizações, como afirma Morgan (1996), podem ser analisadas a 

partir da metáfora do cérebro, é possível pensar em outras características para elas como 

processamento de informações, aprendizagem, memória e inteligência, que constituem 

elementos essenciais para garantir um processo de inovação contínua, exigido por um ambiente 

em constante mudança. 

 

A metáfora do cérebro, no entanto, tem sido tratada de forma superficial. O cérebro na 

organização, tal como o cérebro no indivíduo, seria um sistema de controle complexo, capaz de 

pensar para o resto da organização, controlando e integrando suas atividades. Assim, 

administradores e teóricos organizacionais propõem a formação de grupos de planejamento 

corporativo, grupos de reflexão e unidades de pesquisa e de tomada de decisão estratégicas 

centralizadas, responsáveis por pensar pelas organizações. Bastante diferente é entender toda a 

organização como se fosse um cérebro, na qual as capacidades pudessem estar difundidas em 

toda sua estrutura, e não apenas confinadas a unidades ou partes especiais10. Em 

circunstâncias complexas, decorrentes de um ambiente em mudança, é necessário que os 

integrantes das organizações sejam capazes de questionar a propriedade do que estão fazendo 

e de modificar sua ação considerando as novas demandas impostas.  

 

Um segundo fator que diferencia o aprendizado organizacional do individual está no fato de que 

as organizações não são um mero agrupamento de indivíduos, embora não exista organização 

sem esse agrupamento. Da mesma forma, a ação organizacional também não se reduz à ação 

de seus indivíduos, ainda que sem a ação individual não exista a ação organizacional. 

 

Assim, para que os indivíduos de uma coletividade tomem decisões que se traduzam em uma 

ação organizacional, certas condições têm de ser respeitadas, segundo Argyris e Schön (1996): 

 

                                                           

10 No exemplo citado por Morgan (1996), a metáfora do cérebro poderia ser usada para entender as organizacões 
como sistemas holográficos. A holografia, inventada em 1948 por Denis Gabor, permite, por meio de câmaras sem 
lentes, registar informações de forma a gravar o todo em cada uma das partes. Talvez um dos aspectos mais 
interessantes do holograma seja precisamente a possibilidade de reconstruir toda a imagem a partir de cada uma de 
suas partes. Se isso pudesse ser transportado para a realidade organizacional, seria possível que cada parte 
contivesse elementos de toda a organização. 
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1.  Acordo sobre os procedimentos para o processo de tomada de decisão em nome da 

coletividade; 

2.  Delegação da autoridade para os indivíduos em nome da coletividade; 

3.  Estabelecimento de fronteiras entre a coletividade e o resto do mundo  

 

Quando estas características estão presentes na ação de uma coletividade, ainda que os 

indivíduos sejam responsáveis pela decisão e ação, eles o fazem em nome da coletividade, 

assumindo o papel de agentes do processo, tendo o seu comportamento guiado por regras 

previamente definidas. Para Argyris e Schön (1996), se essa forma de atuação é válida para 

todos os indivíduos que têm a autoridade para agir em nome da coletividade, pode-se afirmar 

que o grupo tornou-se uma pólis e, portanto, se encontra organizado. Ainda assim, para que a 

ação organizacional consiga se perpetuar, é necessário que a coletividade apresente outras 

características como as descritas por Max Weber em sua análise da burocracia: clara distinção 

entre os indivíduos e o papel que ocupam, padronização das tarefas, hierarquia e 

impessoalidade do administrador. 

 

Por fim, o aprendizado individual não implica necessariamente em um aprendizado 

organizacional, ainda que este só possa se concretizar a partir das ações individuais. O aparente 

paradoxo pode ser facilmente explicado ao se perceber que, em muitos casos, as organizações 

podem saber menos do que seus integrantes (Argyris e Schön, 1978). 

 

Por exemplo, um grupo de profissionais interagindo em suas atividades pode encontrar uma 

solução para um problema referente ao desperdício de matéria-prima em um processo. Ainda 

assim, o conhecimento adquirido pode não ser difundido pelo resto da organização, impedindo 

qualquer alteração na forma de ação da empresa. Há também exemplos em que, ainda que o 

conhecimento seja compartilhado por um número maior de indivíduos, ele pode por alguma 

razão não afetar necessariamente os debates e as deliberações que determinam as políticas, 

programas e práticas organizacionais. Em ambas as situações, a organização sabe menos do 

que seus integrantes. A constatação ajuda a entender porque as organizações podem ter a 

qualidade de seu  funcionamento comprometida com a perda de dois ou três funcionários que 

ocupam postos-chaves. Isto ocorre porque, em muitas delas, pensamentos e ações individuais 

não conseguem se transformar em características efetivamente organizacionais (Argyris & 

Schön, 1996). 
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O aprendizado organizacional só pode se concretizar se duas condições básicas forem 

respeitadas. Primeiro, os membros devem atuar em nome da coletividade. Segundo, sua ação 

deve resultar de uma interação social, transformando-a em ação organizacional.  

 

Definidas as características que distinguem o aprendizado individual do organizacional, é 

necessário perceber como o processo de  aprendizagem se inicia efetivamente dentro das 

empresas e identificar as condições que favorecem a capacidade de uma organização aprender, 

caso isto seja efetivamente possível. 

 

2.3 Do questionamento organizacional à teoria da ação: o processo de aprendizado 

 

Para Argyris e Schön (1996), o primeiro passo da aprendizagem, válido para o aprendizado 

individual e organizacional, é o processo de questionamento (process of inquiry), entendido 

como um processo social, individual ou coletivo, realizado pelos membros da comunidade que 

questionam premissas consideradas verdades absolutas. O questionamento começa a partir de 

uma situação indeterminada, obscura e problemática que bloqueia a ação. O inquiridor procura 

compreender a situação, no sentido de restabelecer o fluxo de atividade. A detecção de um erro, 

definido como disfunção entre expectativas e resultados alcançados, possibilita a consciência de 

uma situação problemática, iniciando um processo de questionamento. 

 

Tanto os erros como o sucesso são fontes importantes de aprendizado mas para Argyris e 

Schön (1996), são os erros, ao proporcionarem resultados inesperados, que estimulam o 

desenvolvimento de novas formas de pensar e agir.  

 

É importante lembrar que o questionamento só se torna organizacional quando há uma relação 

entre o questionamento individual e o questionamento organizacional, ou seja, o questionamento 

individual ajuda a moldar o questionamento organizacional que, por sua vez, alimenta e molda o 

questionamento individual. Nesse caso, os indivíduos questionam em nome da organização, 

sendo seu comportamento determinado, formal ou informalmente, por seus papéis dentro da 

organização e pelas regras desta. Ressalva-se que o questionamento nas organizações não é 

individual, e sim grupal, uma vez que a unidade fundamental de aprendizagem nas organizações 

são os grupos e não os indivíduos. Para Senge (1990), uma organização só pode aprender se os 
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grupos são capazes de aprender; por meio do diálogo, os indivíduos participam de um raciocínio 

em grupo que permite avaliar idéias e procedimentos.  

     

O questionamento organizacional é seguido por uma fase de reflexão sobre os resultados 

esperados e os efetivamente alcançados. Por meio da interpretação das experiências passadas 

de falhas e sucessos; de inferências de conexões causais entre ações e produtos e suas 

implicações para as ações futuras; da análise do potencial e dos limites de estratégias 

organizacionais alternativas, estruturas, técnicas, sistemas de informação e sistemas de 

incentivo; da reflexão crítica sobre a forma de atuação organizacional e de propostas para 

reestruturação e descrição e análises das experiências de outras organizações, gera-se uma 

série de produtos intermediários, fundamentais para o aprendizado.  

 

Estes produtos intermediários, no entanto, só são qualificados como insumos efetivos para o 

aprendizado organizacional quando existe uma mudança na forma de atuação da organização. 

De fato, se, no caso da aprendizagem individual, a aprendizagem não implica necessariamente 

em mudança comportamental, nas organizações o processo de aprendizado não se restringe à 

elaboração de novos mapas cognitivos, sendo imprescindível a identificação de novos 

comportamentos que comprovem a efetividade do aprendizado (Fleury, 1997). 

 

Nesse sentido, observa-se um processo denominado por Argyris e Schön (1978) de “teoria da 

ação” (theory of action), dividido em três fases, que inclui questionamento organizacional, 

reflexão sobre os resultados esperados e alcançados e alterações no comportamento do 

indivíduo. O aprendizado não é entendido apenas como incentivo ou desestímulo a certos 

padrões de comportamento, mas como um processo em que o conhecimento está sendo 

continuamente construído, testado e restruturado. 

 

A visão do aprendizado organizacional como um processo em construção é compartilhada por 

outros autores. Levitt et al. (1996), por exemplo, explicam que, considerando que a ação 

organizacional é baseada nas rotinas, e que elas são construídas a partir da interpretação do 

passado, o aprendizado ocorre justamente com a incorporação deste passado nas rotinas 

organizacionais que guiam o comportamento; rotinas estas que são transmitidas e reconstruídas 

a partir do processo de socialização, educação e profissionalização dos indivíduos na 

organização. 
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Interessante notar que a teoria da ação, processo determinante da qualidade do aprendizado 

organizacional, se materializa de duas formas distintas. Primeiro, como teoria declarada 

(espoused theory), ou seja, a teoria da ação expressa para explicar ou justificar um determinado 

padrão de atividade. Segundo, como teoria em uso (theory in use), ou seja, a teoria que governa 

efetivamente os atos organizacionais (Argyris e Schön, 1978). 

 

Como algumas das regras que governam as decisões e ações coletivas, a teoria de ação 

organizacional é ao mesmo tempo explicita e tácita. É explícita porque a teoria declarada, ou 

seja, a teoria em ação comunicada, encontra-se exibida nos documentos formais da organização 

como a declaração de missão ou o manual de procedimentos. É tácita porque a teoria em uso, 

ou seja, a teoria em ação que governa o comportamento real dos indivíduos no dia-a-dia, não 

obedece apenas às regras formais da organização, mas incorpora outros fatores como 

discernimento, instinto e compreensão (Garvin et al., 1998). 

 

Para Minzbergh (in Peters, 1998), este processo interpretativo explica porque a estratégia 

implementada aparece sempre de forma diferente da estratégia planejada. 

 

“Elabora-se um plano, mas com o passar do tempo, ele não funciona como pretendido. Na verdade, fica bem 

longe do original, porque as diferentes interpretações que as pessoas têm da estratégia pretendida acabam por 

alterá-lo. Assim, a estratégia pretendida desaparece e o que surge em seu lugar, para ser implementada, é a 

estratégia emergente, uma combinação de dois elementos intangíveis e indesejáveis: cultura organizacional e 

interpretação.” (p. 76) 

 

Para Argyris e Schön (1996), contudo, o caráter tácito da teoria em uso é explicado por duas 

razões. Muitas vezes, a capacidade dos indivíduos de desempenhar suas funções é bem maior 

do que sua capacidade de descrever o conhecimento necessário para o desenvolvimento de 

suas atividades no dia-a-dia. Além disso, se a teoria em uso fosse explicitada poderia pôr em 

risco o equilíbrio de uma organização, evidenciando as contradições entre teoria declarada e 

teoria em uso, bastante comum nas empresas.  
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É importante ressaltar que a constatação dos limites da teoria declarada não inviabiliza sua 

importante contribuição nas modificação das ações organizacionais, como afirma  Morgan 

(1996): 

 

“Lemas transmitem valores centrais em torno dos quais as organizações estão construídas e simbolizam 

importantes aspectos da vida corporativa. (...) Descobre-se que as organizações terminam sendo aquilo que 

pensam e dizem, à medida em que suas idéias e suas visões se realizam. (...) Todavia, a cultura de uma 

organização vai muito mais profundamente do que isso. Lemas, linguagem evocativa, símbolos, histórias, mitos, 

cerimônias, rituais e padrões de comportamento tribal que decoram a superfície de uma vida organizacional, 

simplesmente oferecem pistas da existência de um significado muito mais profundo e difundido. O desafio de 

compreender as organizações enquanto culturas é compreender como esse sistema é criado e mantido, seja nos 

seus aspectos mais banais seja nos seus aspectos mais contundentes.” (p. 137-138) 

 

Feita esta ressalva, verifica-se que o elemento central da análise do aprendizado organizacional 

é efetivamente a teoria em uso, uma vez que apenas a observação da realização das tarefas 

pela organização possibilita perceber alterações efetivas nas formas de trabalho e no 

desempenho  das empresas. 

 

Compreender a teoria em uso, entretanto, não é uma tarefa simples, uma vez que é construída a 

partir de um processo individual e coletivo simultâneo. Todo membro ou grupo de uma 

organização constrói sua própria representação de sua teoria em uso. Cada indivíduo se 

encontra empenhado em uma tentativa de entender a organização e seu papel dentro dela. 

Nesse processo, procura descrever a si mesmo e a sua própria performance na interação com 

os demais integrantes. Se as condições alteram essa descrição, ela também tende a ser testada 

e modificada. Dessa forma, imagens individuais e organizacionais estão em um constante 

embate, e a teoria em uso emerge sempre desta interação permanente. 

 

Por isso, o estudo do aprendizado organizacional não trata de entidades estáticas, denominadas 

“organizações”, mas sim de um processo ativo de organização, no qual as imagens individuais 

da teoria em uso vão se ajustando para produzir sua teoria em uso organizacional. A construção 

dessa imagem coletiva é feita a partir do conhecimento de cada indivíduo e de outras 

ferramentas organizacionais como mapas, memórias e programas organizacionais. Assim, 

referências externas ao indivíduo como organograma da organização, bancos de dados e 

política da empresa são cruciais para o ajustamento das imagens individuais. É interessante 



 

 

                                                                                                                                                                     58 

              

 

 

 

 

observar que essas referências, segundo Argyris e Schön (1996), apresentam uma dualidade: 

são descrições da organização compartilhadas e construídas conjuntamente e instrumentos que 

guiam o próprio questionamento individual. Assim, determinam não apenas os padrões de 

atividade como também servem de guia para a ação futura.  

 

Durante o processo contínuo de construção destas imagens e mapas organizacionais pelos 

indivíduos, também ocorrem mudanças na teoria em uso organizacional, decorrentes de 

expectativas sobre os resultados esperados que podem ou não ser confirmadas. 

 

Como comentado, sempre que estas expectativas não são confirmadas, observa-se um erro, ou 

seja, uma diferença entre expectativas e resultados alcançados. Em conseqüência, os membros 

de uma organização modificam suas imagens, mapas e atividades para se adequarem às 

expectativas e aos resultados. Nesse sentido, o processo tem características de um circuito no 

qual ocorre, em uma ponta, a detecção do erro, no seu interior a alteração de normas, 

estratégias ou premissas e, na outra ponta, a teoria em uso organizacional modificada.  

 

Por exemplo, inspetores de qualidade de uma indústria podem detectar um defeito no produto, 

repassar essa informação para os engenheiros de produto que, por sua vez, modificam 

características da produção eliminando o defeito. Nesse caso, o conhecimento gerado dentro de 

um grupo e compartilhado com outros grupos na organização concretizou a potencialização do 

aprendizado, uma vez que gerou uma alteração efetiva da teoria em uso (Schön, 1983). 

 

No entanto, embora perceber modificações na teoria declarada e, principalmente, na teoria em 

uso indique que o aprendizado efetivamente ocorreu em uma empresa, isto não explica quais 

são as características do modelo de aprendizado vivenciado pela organização. 

 

As organizações aprendem de formas variadas, o que faz com que a amplitude e a eficácia dos 

processos de aprendizado nas organizações também variem. 

 

2.4 Modalidades de aprendizado: o desafio de aprender a aprender 

 

A percepção de diferentes modalidades de aprendizado está relacionada aos estudos feitos 

sobre cibernética, dedicados ao desenvolvimento de inteligência artificial. O termo “cibernética”, 
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cunhado por Robert Wiener, foi usado para representar processos de troca de informações, por 

meio dos quais as máquinas e organismos conseguem realizar a autoregulação, permitindo sua 

permanência em estados estáveis (Morgan, 1996).  

 

Para que um sistema funcione de forma apropriada, é necessário que determinadas condições 

sejam respeitadas. Primeiro, deve ter capacidade de sentir, monitorar e explorar aspectos 

significantes de meio ambiente. Segundo, deve relacionar as informações recebidas com as 

normas operacionais que guiam seu comportamento. Terceiro, deve detectar desvios 

significativos de seu comportamento e, por fim, iniciar ações corretivas quando os desvios são 

detectados.  

 

Sempre que essas condições são respeitadas, cria-se um processo contínuo de troca de 

informações, possibilitando que o sistema monitore mudanças e desenvolva respostas 

apropriadas, resultando em uma forma de agir inteligente e autoreguladora.  

 

No entanto, as habilidades de aprendizagem assim definidas são limitadas porque o sistema só 

consegue manter o curso de sua ação determinado pelas normas operacionais ou padrões que o 

orientam. Nesse caso, a eficácia do sistema depende sempre das correções feitas, definidas 

previamente pelos padrões estabelecidos, se mostrarem acertadas. Quando este não é o caso, a 

inteligência do sistema deixa de funcionar uma vez que o feedback negativo11, leva a máquina, 

por exemplo, a desenvolver um padrão inapropriado de comportamento.  

 

Por isso mesmo, a cibernética tem feito pesquisas no sentido de diferenciar duas modalidades 

de construção de conhecimento: o processo de aprendizagem e o processo de aprender a 

aprender. Os sistemas cibernéticos considerados simples como, por exemplo, um termômetro 

para regular a temperatura de um ambiente, podem corrigir erros a partir de normas pré-

determinadas, porém são incapazes de questionar a propriedade do que estão fazendo. Já os 

sistemas cibernéticos mais desenvolvidos, tais como o cérebro humano e os computadores mais 

avançados, conseguem detectar e corrigir os erros nas normas de operação, podendo assim 

                                                           

11 O feedback negativo refere-se a ações automáticas de detecção e correção de erros. Por exemplo, quando a 
temperatura do corpo aumenta, devido a exercício ou febre, inicia-se um processo automático de suor para controlar 
o aumento da temperatura. O mesmo é válido para sistemas automáticos de calefação que, ao aumentar a 
temperatura em determinado ambiente, iniciam um processo de resfriamento para que a temperatura retorne aos 
padrões estabelecidos (Morgan, 1996). 
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modificar os padrões que guiam seu desempenho. É esta habilidade específica de 

questionamento que possibilita aos sistemas mais complexos aprender a aprender e se auto-

organizar (Morgan, 1996). O desafio que se coloca então é perceber como essas modalidades 

de aprendizado podem ou não ocorrer no contexto organizacional. 

 

Argyris e Schön (1996), seguindo esta linha de raciocínio, definem duas modalidades de 

aprendizado organizacional. Uma delas possibilita modificar a teoria em uso organizacional sem 

alterar suas características fundamentais; e outra transforma os elementos centrais da teoria em 

uso, como normas e valores.  

 

A primeira, denominada aprendizado de circuito simples (single-loop learning), permite mudar 

estratégias de ação ou premissas inerentes às estratégias, permanecendo inalteradas as normas 

organizacionais. Nesse caso, uma organização aprende em um contexto de mudança, 

conservando estáveis as características fundamentais da sua teoria em uso. 

 

Várias empresas tornaram-se bastante eficazes nessa modalidade de aprendizado, por meio do 

aprimoramento dos mecanismos de monitoraramento do desempenho em relação aos objetivos. 

O circuito simples é característico de pequenos ajustes como lembra o exemplo citado dos 

inspetores de qualidade cuja ação permitiu eliminar determinado defeito no processo de 

produção. Senge (1990) denomina esta mudança de comportamento de “aprendizado reativo” 

por ocorrer posteriormente à identificação de um erro ou problema. 

 

Interessante notar que o avanço nos sistemas de processamento de informação contribuiu 

bastante para a melhoria desse tipo de aprendizado, ao possibilitar uma melhor sistematização 

da memória organizacional, facilitando a análise e a comparação de dados. Assim, um circuito 

simples, mediado pelo questionamento organizacional, torna possível detectar erros, ou seja, 

resultados inesperados de uma determinada ação, levando a uma alteração da estratégia e das 

premissas no sentido de manter a performance organizacional dentro dos padrões estipulados 

pelos atuais padrões e normas organizacionais. 

 

Dessa forma, os valores e normas referentes à qualidade do produto e à estabilidade da mão-de-

obra permanecem inalterados. O aprendizado organizacional de circuito simples oferece 

possibilidades para que a organização, por meio do questionamento colaborativo,  encontre 
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alternativas de performance mais eficazes para alcançar os objetivos pretendidos, respeitando 

as normas vigentes. 

 

Por outro lado, este tipo de aprendizado pode ser uma verdadeira armadilha, uma vez que as 

empresas tendem a aprender de uma forma única, fazendo com que a experiência passada 

determine sua ação presente. Assim, algumas características positivas da organização, 

responsáveis por seu sucesso no passado, determinam seu fraco desempenho no presente. 

Para Heywood (1990), este foi o caso de várias corporações norte-americanas, como a IBM,  a 

Digital Corporation e a General Motors, cujo processo de aprendizado fazia com que as 

empresas lutassem contra o ambiente, reforçando as próprias estratégias em curso, ao invés de 

monitorá-lo para corrigir sua direção. 

 

Algumas vezes, a correção dos erros detectados demanda um tipo de aprendizado 

organizacional que altere as próprias normas referentes ao seu desempenho. Quando essas 

condições são necessárias, o aprendizado de circuito simples deve ser substituído pelo 

aprendizado de circuito duplo (double-loop learning), que modifica, além de estratégias e 

premissas, as normas e valores que moldam a teoria em uso. Nesse caso, as estratégias e 

premissas podem mudar concomitantemente às normas e valores ou, posteriormente, em 

decorrência da alteração das normas. 

 

Senge (1997) denomina este modelo de “aprendizado gerenerativo”, por demandar novas 

maneiras de olhar o mundo, modificando a forma de gestão das organizações. Para ele, a 

remodelação da política de controle de estoques das indústrias japonesas em relação às 

americanas é um bom exemplo de como as empresas aprendem de forma generativa e não 

adaptativa. 

 

“Por vários anos, as indústrias dos Estados Unidos buscaram a vantagem competitiva através de agressivos 

controles de estoque, incentivos para a produção em excesso e rígida aderência às estimativas de produção. 

Apesar de tais incentivos, seu desempenho acabou sendo eclipsado pelas empresas japonesas que viram os 

desafios de produção de maneira diferente. Elas perceberam que a diminuição dos atrasos no processo de 

produção era a chave para diminuir a instabilidade e melhorar os custos, produtividade e serviço. Elas 

trabalharam no sentido de construir redes de relacionamento com fornecedores conceituados e de redesenhar 

processos físicos de produção de modo a diminuir atrasos na compra de materiais, nos preparativos para a 

produção em si e no estoque em processamento.” (p. 344) 
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O exemplo de Senge mostra as principais características das duas formas de aprendizado e 

suas conseqüências para a organização. No caso das empresas norte-americanas, o processo 

de questionamento com o objetivo de ampliar vantagens competitivas culminou em uma 

alternativa centrada na melhoria do desempenho já realizado pelos indivíduos, ou seja, no 

aprimoramento dos mecanismos de controle de estoque e de monitoramento da produção. É 

possível caracterizar esse processo de aprendizado como de circuito simples, uma vez que o 

conjunto de normas e premissas que determinam a forma de operar a organização permanece 

inalterado. 

 

No caso das indústrias japonesas, a preocupação com a perda de eficiência se concentrou no 

questionamento sobre o tempo necessário para o gerenciamento do estoque. Ao analisar 

processo de entrada de pedidos, programação da produção, compra de materiais, produção e 

distribuição como um sistema integrado, identificou-se que todo o sistema se beneficiaria com a 

eliminação dos atrasos em cada uma das fases. O questionamento levou a uma reestruturação 

de normas e premissas, possibilitando recriar a forma de trabalho e adotar novas estratégias, 

como o desenvolvimento e implementação do sistema just-in-time. Para Senge (1997), o 

exemplo japonês mostra como o aprendizado generativo ou de circuito duplo só pode ser 

concretizado a partir de uma visão sistêmica. 

 

“Quando deixamos de compreender a fonte sistêmica dos problemas, somos levados a prosseguir com os 

sintomas em vez de eliminar as causas subjacentes. O melhor que conseguimos fazer é a aprendizagem 

adaptativa.” (p. 345) 

 

O exemplo utilizado por Senge demonstra a necessidade de analisar o aprendizado 

organizacional sempre a partir de duas perspectivas: o produto gerado e o processo que 

possibilita alcançar o produto. Nesse caso, a forma como foi conduzido o processo de 

questionamento explica porque as empresas norte-americanas perpetuaram a visão de que as 

vantagens competitivas poderiam ser asseguradas com o controle estrito dos estoques, ao invés 

de reformular a forma de trabalhar os estoques como no caso japonês. 

 

Esta constatação é fundamental uma vez que desmistifica o aprendizado dentro de uma 

empresa como um processo sempre positivo. O desempenho de diversas organizações mostra 
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que, dependendo da forma como é conduzido o aprendizado, o resultado pode ser deterioração, 

regressão ou estagnação. Para Schön (1983), isto pode ser explicado pela existência de redes 

de interesses organizacionais construídas a partir de estratégias, tecnologias e estruturas 

familiares e de uma dinâmica conservadora inerente ao processo organizacional. 

 

Explicitada esta ressalva, Argyris e Schön (1996) sintetizam o aprendizado organizacional como: 

 

“Aprendizado organizacional ocorre quando indivíduos dentro de uma organização vivenciam uma situação 

problemática e questionam isto em nome da organização. Eles percebem uma inconsistência entre os resultados 

esperados e os efetivamente alcançados, e respondem a esta inconsistência por um processo de reflexão e uma 

ação superior que os leva a modificar sua imagem da organização ou sua compreensão do fenômeno 

organizacional, resultando na reestruturação de suas atividades em busca de novos resultados e expectativas, e 

consequentemente modificando sua teoria em uso. Além disso, para tornar-se organizacional, o aprendizado que 

resulta do questionamento organizacional deve ser incorporado nas imagens da organização, presentes nas mentes 

de seus membros, e em seus instrumentos de conhecimento (mapas, memórias e programas) presentes no 

ambiente organizacional.” (p.16 ) 

 

O modelo de aprendizado organizacional, nos moldes propostos por Argyris e Schön, 

especialmente o de circuito duplo relacionado ao aprender a aprender, tem se desenvolvido em 

uma velocidade muito maior do que as mudanças observadas nos modelos organizacionais 

vigentes. O apelo está justamente no fato de propor uma forma de organização que propicie um 

processo contínuo de inovação para as empresas, assegurando sua sobrevivência na turbulenta 

economia atual. No entanto, em que pese o maior interesse sobre o tema, a aplicação de seus 

conceitos no quotidiano organizacional se depara, dentro das empresas, com barreiras sólidas 

que devem ser consideradas. 

 

2.5 Limites e perspectivas da metáfora da aprendizagem 

 

Morgan (1996) identifica algumas características das burocracias tradicionais que funcionam 

como obstáculos ao processo de aprendizagem. 

 

O primeiro aspecto relevante é que, nos modelos de aprendizado organizacional,  os problemas 

devem ser abordados por meio de um processo que permita o confronto de diferentes pontos de 

vista. Dado que muitos problemas enfrentados pelas organizações em ambientes turbulentos 
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não são claros e são multidimensionais, elas podem se beneficiar com abordagens 

administrativas que favoreçam a exploração das diversas dimensões de uma situação, 

estimulando o confronto construtivo e o debate entre os defensores de perspectivas que 

competem entre si. Isto permite a redefinição de normas organizacionais e uma abordagem dos 

problemas inovadora. 

 

No entanto, os modelos tradicionais de estruturação das empresas promovem a multiplicação de 

divisões no sentido vertical e horizontal, formando inúmeros feudos dentro dos quais a 

informação e o conhecimento pouco circulam e os objetivos setoriais acabam se tornando um fim 

em si mesmo, impedindo a percepção dos objetivos globais. Além disso, a fragmentação da 

organização, por meio do número excessivo de divisões, base das organizações burocráticas, 

enfatiza as distinções entre os diferentes elementos da organização, o que dificulta ainda mais o 

processo coletivo de aprendizagem. 

 

Outra característica marcante das organizações burocráticas é o reduzido espaço para o 

questionamento das regras e normas que as regem. Nesse sentido, é interessante notar que, 

mesmo nas empresas em que funcionam sistemas de aprendizagem de circuito simples 

altamente sofisticados, o aprendizado de circuito duplo é bloqueado pela incapacidade de seus 

integrantes em questionar normas estabelecidas. A existência de sistemas de aprendizagem de 

circuito simples, quando usados como controle sobre os empregados, inibem a aprendizagem de 

circuito duplo. 

 

A este respeito, Coopey (1997) mostra como até mesmo uma organização comprometida com a 

aprendizagem pode bloquear o processo, usando como exemplo o depoimento de Graham Day, 

presidente da Rover Car Group, a respeito do programa de aprendizagem implementado na 

empresa: 

 

“Percebemos que, ao encorajar a aprendizagem e o desenvolvimento contínuo entre todos os funcionários, eles 

começarão a questionar cada vez mais nossa forma de lidar com as coisas. Teremos de aprender a responder 

adequadamente a isso, mas não somos uma democracia - as objeções param na gerência.” (p. 431) 

 

Um segundo problema, para Morgan (1996), está associado ao princípio da responsabilidade 

burocrática, segundo o qual o sistema recompensa o sucesso e pune as falhas. Um sistema de 
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aprendizado depende de um ambiente flexível que aceita erros e incertezas como um aspecto 

inevitável dos ambientes complexos e mutáveis. No entanto, a cultura nas organizações 

burocráticas estimula seus membros a tomar parte de várias fraudes para proteger a si mesmos. 

Diversos problemas são acobertados e, muitas vezes, as situações são descritas de forma muito 

melhor do que são na realidade. Problemas complexos são tratados de forma simplificada ou 

simplesmente deixados de lado. 

 

Um terceiro problema, já comentando, é a diferença entre o que os membros das empresas 

dizem e o que fazem, definida por Argyris e Schön (1978) como diferença entre teoria declarada 

e teoria em uso. Muitos gerentes e empregados abordam os problemas de forma retórica ou com 

uma racionalização que dá a falsa impressão de que sabem o que estão fazendo. A 

aprendizagem de circuito duplo demanda uma supressão do hiato entre teoria e realidade de 

forma a questionar as normas embutidas nas teorias em uso. Para superar essas barreiras, as 

formas de trabalho nas organizações devem ser radicalmente alteradas.  

 

Por fim, o processo de aprender a aprender desafia as formas tradicionais de trabalho nas 

organizações, permitindo que seus integrantes enfrentem os desafios e as incertezas em lugar 

de tentar evitá-los ou eliminá-los. O planejamento deve ser reavaliado de forma que, além de 

contemplar os objetivos que devem ser buscados pela organização, reflita também sobre o que 

deve ser evitado, como, por exemplo, uma excessiva dependência de um produto ou de um 

segmento de mercado. Uma serie de ações são desenvolvidas e implementadas visando corrigir 

rotas que se mostram inviáveis no médio e longo prazo. No entanto, a forma como o 

planejamento é concebido e implementado nas organizações constitui outra barreira ao processo 

de aprendizado. Objetivos, metas e alvos predeterminados e impostos de cima para baixo, 

inerentes aos processos de planejamento tradicional, impedem que a inteligência e a direção 

sejam construídas nos processos organizacionais correntes. 

 

Já para Bartlett et al. (1998), a abordagem da aprendizagem esbarra justamente em uma de 

suas premissas básicas: o fomento de um ambiente participativo e cooperativo. Com efeito, 

grande parte da literatura disponível ressalta a necessidade de se construir um ambiente 

organizacional caracterizado por relações de trabalho pouco conflituosas e um fluxo de 

informações sem barreiras. 
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O livre trânsito de informações, porém, choca-se, na maior parte das empresas, com uma cultura 

organizacional que cultua o conhecimento como fonte de poder. Segundo Bartlett et al. (1998): 

 

“A companhia só aproveita os benefícios do aprendizado organizacional quando se torna capaz de transferir, 

compartilhar e alavancar seus conhecimentos e experiências fragmentados. Para esse fim, a experiência 

individual em unidades isoladas precisa ser conectada a um fluxo horizontal de informações e conhecimentos 

destinado a difundir rotineiramente as experiências para toda a organização. (...) Em uma época em que o 

computador permite que os executivos movimentem imensas quantidades de dados simplesmente clicando o 

mouse, muitos supõem erroneamente que a base de conhecimento inserida nos dados seria transferida também. 

Mas o conhecimento é um ativo notoriamente “complicado”. Isolado por medidas de proteção dos detentores e 

rejeitado por uma mentalidade que despreza o que foi feito em outros departamentos, o conhecimento tende a se 

acumular em gotas em vez de gotejar por toda a organização.” (p. 70) 

 

Também Beck (1992) aponta diversas razões para a incapacidade de aprender a agir de forma 

diferenciada nas organizações burocráticas em uma fase de despadronização dos mercados. 

Para ele, as gigantescas organizações hierarquizadas podem ter sido eficientes para produzir os 

mesmos produtos, tomando sempre decisões semelhantes em um ambiente industrial 

relativamente estável. No entanto, essas organizações estão se tornando disfuncionais por 

inúmeras razões. São incapazes de reagir de forma flexível às rápidas mudanças geradas pelo 

avanço tecnológico, pela diversificação dos produtos e pelas mudanças culturais. 

 

Para Beck, as rígidas organizações tradicionais só conseguem introduzir mudanças necessárias 

por meio de alterações que têm de ser empurradas, dentro da organização, de cima para baixo, 

com grande dispêndio de tempo e recursos. 

 

Por fim, Coopey (1997) questiona o quanto da linguagem ideológica por trás da metáfora da 

aprendizagem não seria apenas mais um pretexto para moldar e  controlar o comportamento dos 

indivíduos nas organizações: 

 

“As gerências recebem uma nova fórmula para lidar com a pressão organizacional gerada pela turbulência no 

ambiente externo, possibilitando que se dote os funcionários de meios para reduzir a tensão pessoal ocasionada por 

aquela mesma turbulência. O reequilibro corporativo é obtido a partir da crença de que a flexibilidade e a 

responsividade organizacional se expandirão por meio da aprendizagem coletiva.” (p. 428) 
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Os conceitos da organização que aprende expressados em uma linguagem “ornamentada, 

vívida, deliberadamente sugestiva” (Coopey, 1997, p. 429), que poderiam representar os 

instrumentos para enterrar o estereótipo organizacional kafkiano, na realidade fornecem às 

gerências, que perceberem seu potencial ideólogico, novas ferramentas para manter a 

hegemonia: 

 

“Metáforas anteriores propostas por cientistas sociais - a mais recente sendo a Cultura organizacional - serviram 

para transformar cumprimento em cooperação, anuência em comprometimento, disciplina em autodisciplina, os 

objetivos da organização em objetivos dos funcionários. A metáfora da organização que aprende poderia muito bem 

ter o mesmo destino, traduzida num instrumento de controle, de modo que as ambigüidades da vida organizacional, 

potencialmente úteis para a aprendizagem e a criatividade, sejam substituídas por um conjunto dominante e estável 

de crenças e interesses.” (p. 433) 

 

Tendo em  vista as críticas ao modelo burocrático tradicional, feitas por Morgan, Bartlett et al., 

Beck e Coopey, e suas conseqüências sobre o aprendizado, observa-se uma situação 

paradoxal: empresas que necessitam implementar uma política de educação corporativa ampla 

são as mesmas cujas estruturas e culturas organizacionais inibem a aprendizagem. Assim, 

mesmo considerando o grande volume de recursos destinados aos programas de formação e 

treinamento nos últimos anos pelo setor privado, os benefícios para as empresas são 

comprometidos pelo modelo organizacional vigente. 

 

A existência de dificuldades para que as políticas de educação corporativa atinjam seus objetivos 

nos ambientes organizacionais tradicionais não impede a constatação de que, de fato, empresas 

que tratam o aprendizado como variável estratégica tendem a apresentar uma melhor 

performance no médio e longo prazo. Uma pesquisa feita por Caroli (1998) sobre formação e 

desempenho de crescimento comparados em 5 economias da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostra como, em países diferentes, organizações que 

estão conciliando a necessidade de investimento em formação com estruturas que favoreçam a 

aprendizagem têm conseguido  alcançar resultados diferenciados. 

 

Caroli mostra que os gastos totais feitos pelo setor público e privado em educação por aluno em 

relação ao total do PIB são muito semelhantes nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e 

Inglaterra, variando de um mínimo de 21,8% na Alemanha até 23,1% na França. Também a 
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formação escolar técnica voltada para as necessidades das empresas, com exceção do caso 

alemão, é considerada de baixa qualidade em todos os países. 

 

Em contrapartida, o engajamento e o reconhecimento da importância da formação continuada 

por parte das empresas alemãs e japonesas são bem mais elevados do que nos outros países. 

Não se trata apenas de retórica, uma vez que Caroli mostra que as formas de mobilidade e 

definição dos salários são muitos mais influenciadas pelas qualificações profissionais nas 

empresas alemãs e japonesas do que nas empresas dos demais países analisados. 

 

Caroli argumenta que não é por acaso que Alemanha e Japão parecem apresentar uma grande 

vantagem no campo de P&D em relação aos Estados Unidos, França e Inglaterra. Para ela, o 

aumento da produtividade na Alemanha e Japão está mais atrelado à inovação, enquanto nos 

demais países o principal componente é o chamado efeito volume, ou seja, a extensão de 

mercado gerando rendimentos de escala decorrentes de uma divisão de trabalho crescente. 

 

Inovação, neste caso, deve ser entendida tanto como inovação radical - gerada pelos 

engenheiros empregados no setor de P&D, quanto como inovação marginal - resultante de 

propostas de níveis hierárquicos mais baixos. O ambiente favorável a um processo de formação 

inicial e contínua nas empresas alemãs e japonesas apresenta uma série de benefícios, na 

medida em que a organização tira proveito da aptidão de todos os seus empregados para 

aumentar e controlar a qualidade, bem como de sua capacidade para formular propostas que 

possibilitem baixar o custo de produção. Interessante notar que, segundo Caroli (1998), a 

intensidade e a qualidade da formação inicial e continuada nas empresas japonesas é suficiente 

para compensar as deficiências do ensino técnico comparado ao sistema alemão, sendo que o 

mesmo não se observa nos demais países. 

 

Além disso, o estudo de Caroli corrobora as críticas de Bartlett et al. (1998) a respeito da 

necessidade de modificar as relações internas das organizações: 

 

“Em um ambiente no qual os empregados são especializados, os relacionamentos são formais e as unidades são 

compartimentos estanques, o conhecimento não pode fluir livremente. Em nome da eficiência e da 

responsabilidade, as divisões hierárquicas sacrificam a cooperação maior entre as unidades que é a mola-mestra do 

aprendizado organizacional.” (p. 72) 
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Para Caroli, no lugar de estruturas predominantemente hierarquizadas, com grande 

segmentação de tarefas e em que predominam os conflitos nas relações profissionais, 

observadas nos Estados Unidos, França e Inglaterra, no Japão e Alemanha a cooperação, a 

participação dos trabalhadores e as relações pouco conflituosas são as marcas mais 

importantes. 

 

“O caráter pouco conflituoso das relações de trabalho estimula a confiança recíproca entre empresas e 

assalariados, condição sine qua non para o desenvolvimento da formação no emprego.” (p. 290) 

 

Segundo o estudo de Caroli, as empresas japonesas e alemãs se poderiam ser enquadradas no 

grupo de empresas qualificantes, termo cunhado por Zarifian (in Fleury et al., 1997) para 

designar as organizações que transcendem os limites do treinamento, focando seus esforços no 

incentivo ao aprendizado e desenvolvimento de capacitações. Ou seja, são empresas que 

apresentam características essenciais para superar a herança taylorista, como o trabalho em 

equipe ou células com autonomia pelos objetivos de desempenho, a diminuição de níveis 

hierárquicos, uma relação mais próxima entre os indivíduos que desempenham diferentes 

funções e uma co-responsabilização em torno de objetivos comuns entre diversas áreas. Além 

disso, são organizações mais abertas à experimentação, o que contribui para uma maior 

diversidade de soluções organizacionais, característica marcante da indústria japonesa. 

 

Não há, contudo, uma resposta única para a construção de uma “organização que aprende” 

ideal. De uma empresa para outra, de um setor para outro e, provavelmente, de um país para 

outro, diferentes modelos e políticas podem ser desenvolvidos e testados. O que parece 

inexorável, no entanto, como afirma Beck (1992), é que a necessidade de fugir das grandes 

organizações, com cadeias de comando claramente definidas e formas de trabalho 

padronizadas, indica que as tradicionais organizações burocráticas aparecem como uma fase 

intermediária que representou aproximadamente 100 anos do processo histórico. Em seu lugar, 

aparecem organizações mais ágeis e flexíveis, que acabam desenvolvendo uma forma de 

trabalhar adaptativa em sua própria estrutura. 

 

Nesse contexto, a metáfora da aprendizagem, em que pese os limites apontados, fornece, sem 

dúvida, elementos interessantes para repensar o processo de formação e aprendizagem nas 
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organizações. Além disso, quanto mais a educação corporativa se afirma como um dos 

componentes marcantes do universo educacional da modernidade, mais premente se torna 

entender e discutir suas características e perspectivas. 

 

2.6 Desafios do processo de aprender a aprender no campo socioambiental  

 

No início deste trabalho uma pergunta foi colocada. É possível para uma organização aprender? 

A resposta é afirmativa, caso o repertório de informações dentro de uma organização 

(conhecimento, entendimento, know-how, técnicas e práticas), construído e transformado 

diariamente por meio das relações internas e externas e aquisição e perda de membros, 

modificarem as estratégias organizacionais. No entanto, será o embate entre seus membros que 

determinará se este conhecimento em transformação diária será utilizado para a preservação do 

conhecimento associado às habilidades e atividades ou será transformado, buscando 

desenvolver novas habilidades e atividades. 

 

O objetivo ao qual se propõe essa pesquisa, contudo, é saber se esta afirmação também é 

válida no campo socioambiental. A questão colocada se justifica na medida em que, no contexto 

atual, os frutos da educação corporativa não podem ser restritos a uma comparação do 

desempenho da organização em diferentes períodos de tempo. Os debates recentes sobre 

responsabilidade socioambiental das empresas põem em xeque a visão do desempenho 

organizacional, centrado exclusivamente nos indicadores financeiros tradicionais como 

lucratividade, participação no mercado e nível de investimento. Assim, a definição dos valores 

que qualificam a melhoria torna-se crucial, uma vez que, como afirma Spink (1997), os ganhos 

de eficiência não são sempre moralmente melhores ou desejáveis. 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de extermínio organizados com base em padrões 

de produtividade industriais elevaram a eficiência da indústria da morte nazista. Nos anos 60, as 

indústrias químicas aumentaram sua eficiência ao massificar a venda de DDT, enquanto 

intoxicavam milhares de trabalhadores e degradavam o meio ambiente. 

 

Segundo Spink (1997), são os valores socialmente construídos e a forma como avaliamos sua 

validade que determinam a qualidade do aprendizado:  
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“Mesmo não querendo, as empresas que lideram o discurso do emprego moderno terão que reconhecer que são 

participantes responsáveis de uma ordem moral em que terão que aceitar limites, exercer cautela e reconhecer 

valores múltiplos, melhorar – nas palavras de Selznick – sua competência moral.” (p. 57) 

 

Assim, discutir o aprendizado organizacional de forma ampliada não se restringe à capacidade 

de manter uma organização competitiva, mas à capacidade de se adequar às demandas sociais 

e ambientais em um contexto de mudança. 

 

Não se trata de uma tarefa simples, uma vez que a incorporação dos problemas ambientais é algo 

relativamente novo tanto para as empresas como para a teoria organizacional. Para Gladwin et al. 

(1995), os teóricos das organizações provavelmente contribuíram para estimular um 

comportamento que desconsidere os problemas socioambientais nas organizações: 

 

“A ciência organizacional se desenvolveu a partir de uma epistemologia restrita e fragmentada. (...) Esta exclusão 

resultou em uma teoria que, na melhor das hipóteses, é limitada, na pior, patológica. Ao dissociar as organizações 

humanas da biosfera e de toda a comunidade, é possível que nossos teóricos tenham encorajado tacitamente as 

organizações a agir de forma a destruir seus próprios sistemas de suporte natural e social.” (p. 896) 

 

No entanto, sé é verdade que a teoria organizacional tem contribuído para a baixa performance 

socioambiental, ela também pode ser útil para reformular as ações organizacionais, caso 

metáforas como a do cérebro e do aprendizado possam ser incorporadas na realidade das 

empresas. 

 

Como discutido no capítulo 1, diversas empresas estão tentando integrar a variável 

socioambiental em suas estratégias, em virtude do aumento da intervenção estatal e da maior 

pressão da opinião pública. Isto significa que, para um número grande de organizações, 

observa-se um processo de aprendizado que se reflete em mudanças nas teorias declarada e 

em uso na forma definida por Argyris e Schön (1978). 

 

Com relação à teoria declarada, as mudanças se expressam por meio das declarações de 

missão ou programas que ao listarem diversos objetivos nas áreas de meio ambiente, saúde e 

segurança, demonstram a importância atribuída aos riscos socioambientais na estratégia 

corporativa. Em muitas organizações, as informações se encontram organizadas em boletins 

informativos ou em sites na internet distribuídos para seu público interno e externo. Ainda que a 
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eficácia da declaração de missão dependa do efetivo desempenho socioambiental da 

organização, ela serve para indicar como os assuntos socioambientais são percebidos pela 

empresa. 

 

No caso das mudanças da teoria em uso, no entanto, as respostas são menos padronizadas e 

mais complexas, variando imensamente de uma empresa a outra em função das percepções 

gerenciais, dos riscos socioambientais e das oportunidades. Na maior parte das empresas, o 

aprendizado de circuito simples determina a forma de construção e disseminação do 

conhecimento no campo socioambiental. 

 

Esta modalidade de aprendizado é identificada pela adequação de um número cada vez maior 

de organizações aos padrões de emissão estipulados pelos órgãos ambientais e incremento de 

programas de segurança no trabalho. Normalmente, as modificações feitas se restringem ao 

processo de produção, sem uma contrapartida de que essa preocupação seja compartilhada por 

toda a empresa. A resposta organizacional é dada dentro de uma determinada estrutura e de um 

conjunto de regras. 

 

Fischer et al. (In: Maxwell, 1996) denominaram esse comportamento das organizações 

“adaptação resistente”, ou seja, quando uma empresa incorpora questões socioambientais sem 

inovar. Esta forma de aprendizado foi forjada nos países industrializados durante a década de 70 

e 80 com a expansão da regulação de comando e controle, como comentado no capítulo 1. 

 

Os órgãos ambientais, que estabeleciam os padrões de qualidade ambiental e a tecnologia a ser 

empregada nas empresas para controle de poluição, sem nenhum incentivo para superar os 

padrões estabelecidos, proporcionavam pouca flexibilidade para as empresas, determinando o 

desenvolvimento de uma cultura da engenharia que marcou as ações dos gerentes nos campos 

de meio ambiente e segurança. Nesse contexto, os engenheiros deviam aprender a fazer com 

que as máquinas de controle de poluição e equipamentos de segurança operassem de forma a 

atender às determinações dos órgãos ambientais. O desenvolvimento de treinamentos 

destinados a garantir a operação de novas tecnologias se mostrava eficiente para alcançar os 

objetivos pretendidos (Maxwell, 1996). 
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No final de década de 80, mudanças importantes na forma de atuação dos órgãos ambientais 

nos países centrais, uma maior pressão de organizações não governamentais e o 

desenvolvimento de diferentes modelos de certificação ambiental, como a ISO 14000, 

começaram a desafiar a forma de aprendizado socioambiental nas organizações. 

 

Com a legislação ambiental mais ampla e restritiva, consumidores mais exigentes em relação ao 

comportamento empresarial indicaram para os gerentes industriais que a questão socioambiental 

era bem mais complexa do que o cumprimento dos padrões determinados pelos órgãos de 

regulação, exigindo respostas diferentes das organizações. 

 

Enquanto as abordagens de análise de ciclo de vida (Product Stewardship) e desenvolvimento 

sustentável, apresentadas na quadro 1 (cap. 1), continuam na prática como referências teóricas 

ou como um próximo estágio a ser alcançado pelas empresas, a abordagem de prevenção à 

poluição começa a ganhar simpatia no meio empresarial. Para tanto, é grande a contribuição do 

trabalho de Porter et al. (1995) que, ao pregar as vantagens das estratégias “ganha-ganha” (win-

win strategies), propõe uma nova leitura entre o aumento da legislação ambiental e o 

desempenho empresarial. Contrapondo-se à visão corrente de que o avanço da legislação 

ambiental era uma ameaça ao desempenho das empresas no mercado internacional, Porter et 

al. argumentavam que justamente os padrões de qualidade ambientais mais restritivos 

aumentaram a competitividade das empresas norte-americanas.  

 

Para Porter et al. (1995), a legislação obrigou as empresas a procurar o caminho da inovação, 

resultando em uma série de novos produtos e processos que poderiam ser comercializados no 

mercado internacional. Estas mudanças são consideradas “ganha-ganha” devido aos benefícios 

evidentes que geram para as empresas e para sociedade, uma vez que, além de melhorar a 

performance ambiental das organizações, reduz seus custos. 

 

Alguns dos exemplos mais conhecidos de estratégias “ganha-ganha” são o programa de Luzes 

Verdes do EPA (Green Lights Program), o programa Evitar Poluição dá Retorno da 3M (Pollution 

Prevention Pays Program) e as alterações nos produtos e embalagens na Procter & Gamble. No 

primeiro caso, as empresas foram estimuladas a  trocar suas lâmpadas por outras que 

consumiam energia de forma mais eficiente, possibilitando uma redução do montante 

despendido com as contas de eletricidade e um ganho ambiental. No segundo caso, os 
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investimentos feitos pela 3M para reduzir o volume de resíduos produzidos gerou uma economia 

de US$ 1 bilhão desde 1975. Já a Procter & Gamble, utilizando uma estratégia para reduzir os 

resíduos tanto no produto como na embalagem, diminuiu em 95% seu volume de resíduos. A 

companhia percebeu que a embalagem retornável era mais econômica do que a opção da 

reciclagem (Banerjee, 1998).  

 

Muitos acadêmicos, no entanto, discordam da visão otimista de Porter et al.. Palmer et al. (1995) 

mostram que os programas de redução de poluição nas empresas, ainda que tenham resultado 

em um menor custo de compliance12, não geraram retornos positivos. Por sua vez, Walley et al. 

(1994) argumentam que empresas influenciadas pela visão “ganha-ganha” e que investiram em 

novos produtos e processos se mostram desiludidas pelos retornos negativos alcançados. Além 

disso, com os custos crescentes para as empresas decorrentes da legislação mais rigorosa, 

torna-se cada vez mais difícil promover a estratégia “ganha-ganha”.  

 

Apesar das controvérsias econômicas sobre os reais benefícios das estratégias ambientais 

empresariais, não há argumentos contrários para o fato de que a busca de novos processos e 

produtos, considerando a variável ambiental, tende a se tornar um fator cada vez mais relevante 

no processo de tomada de decisão das organizações. Um bom exemplo desta realidade é o 

comportamento da Du Pont em relação ao Protocolo de Montreal que prevê o fim do uso do 

CFCs, principal gás responsável pela destruição da camada de ozônio. Depois de anos lutando 

contra sua ratificação, a Du Pont tornou-se a mais importante empresa a apoiar a iniciativa e 

direcionou seus investimentos para duas áreas principais: produzir CFC com o menor custo de 

mercado, enquanto sua venda ainda é permitida, e tornar-se a líder na busca de substitutos para 

o produto (Maxwell, 1996). A mudança de estratégia da Du Pont transformou uma empresa com 

futuro incerto em um ambiente em mudança em uma empresa com excelentes perspectivas de 

manter sua posição destacada no mercado nos próximos anos. 

 

É interessante notar que as vantagens para a organização podem surgir não apenas de 

benefícios econômicos tangíveis, mas também daqueles mais difíceis de serem mensurados 

como, por exemplo, a imagem da organização. A BodyShop, empresa de produtos cosméticos, 

conseguiu alavancar seus negócios associando sua imagem a uma política ambientalmente 

                                                           

12 Não há um sinônimo para a palavra compliance em português. Ela se refere, nesse caso, à adequação das 
empresas à regulamentação ambiental. 
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correta, na qual assegurava que seus  produtos eram 100% naturais, jamais eram testados em 

animais e eram oriundos de comunidades indígenas. No entanto, o que pode ser uma vantagem, 

pode também tornar-se uma ameaça quando a “imagem verde” de uma empresa não é 

confirmada por sua performance ambiental. Recentemente, denúncias contestando a veracidade 

dessas informações têm afetado a credibilidade da organização junto a seus consumidores 

(Hanson, 1995). 

  

Nesse contexto, o aprendizado de circuito duplo, proposto por Argyris e Schön (1996), cujo o 

foco está na inovação, contribui com elementos importantes para repensar as características 

organizacionais que favorecem o processo de aprendizado no campo socioambiental. 

 

2.7 Mudando a organização: incorporando o aprendizado socioambiental organizacional  

 

O aprendizado socioambiental de circuito duplo demanda alterações nas regras e normas das 

organizações com relação aos problemas socioambientais. O processo de aprendizado pode ser 

estimulado por uma situação de crise que força a companhia a modificar sua estrutura e seus 

sistemas para dar conta da nova situação. Muitas vezes, motivadas por uma política de 

prevenção, as organizações podem optar por alterar suas tecnologias e processos. É também 

possível que as empresas aprendam com crises de outras empresas. 

 

Empresas do setor químico se uniram no programa Atuação Responsável, influenciadas pelas 

ocorrências trágicas provocadas pela Union Carbidge em Bhopal. Empresas que utilizam 

petroleiros, como a Conoco, alteraram algumas características em suas embarcações depois do 

acidente do EXXON-Valdes. À diferença das estratégias reativas comuns a várias empresas, 

estas iniciativas são desenhadas para o longo prazo e dependem de um esforço conjunto de 

todos os departamentos das organizações. Esta modalidade de aprendizado tem seu foco na 

superação das soluções convencionais de fim-de-tubo, como tratamento de resíduos e controle 

da poluição, substituídas pela prevenção da poluição e redução de insumos. 

 

Nesse contexto, Banerjee (1998) define as principais características que distinguem o 

aprendizado socioambiental de circuito duplo do de circuito simples. 
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Em primeiro lugar, no caso do circuito duplo, o foco está na integração da variável 

socioambiental nos objetivos de longo prazo da organização, influenciando as escolhas com 

respeito a novos produtos e processos. A Digital Equipment Corporation, por exemplo, 

enfrentando a necessidade de não empregar solventes que causam a destruição da camada de 

ozônio, desenvolveu a aqueous cleaning technology que substitui os insumos químicos pela 

água, reduzindo bastante seus custos. 

 

Na abordagem de circuito simples, porém, predomina a visão de curto prazo, privilegiando 

operar dentro das regulações existentes, por meio de planos de redução de emissão, adotando 

uma postura mais reativa. A ênfase está mais no controle da emissão do que na prevenção, 

baseada nas modificações de produtos e processos e no aumento da recuperação e reciclagem 

de produtos.  

 

No aprendizado de circuito duplo, a visão estratégica depende da habilidade da empresa em 

integrar diferentes perspectivas. Isto envolve reunir informações e idéias de uma grande 

variedade de departamentos e funções para alcançar os objetivos. No aprendizado de circuito 

simples, as atividades socioambientais são limitadas ao processo de manufatura dos produtos, já 

que o principal foco é a atuação dentro das regulações. Nesse caso, poucas áreas funcionais 

como, por exemplo, produção e marketing, recebem formação e apoio diferenciados em relação 

a variável socioambiental. 

 

No aprendizado de circuito duplo, os indivíduos são estimulados a experimentar e assumir riscos 

para enfrentar os desafios socioambientais. Os erros são aceitos, uma vez que são entendidos 

como elemento essencial do processo de aprendizado. O hábito de procurar culpados é 

eliminado, posto que, dada a incerteza sobre os desafios ambientais, são as empresas que 

encorajam seus empregados a fazer novos experimentos, aumentando as possibilidades de 

incorporar a preocupação socioambiental em suas atividades cotidianas. 

 

O aprendizado de circuito duplo também depende de mudanças na estrutura organizacional das 

empresas. Muitas delas criaram grupos e comissões para integrar as variáveis de saúde, 

segurança e meio ambiente. As atividades desses grupos perpassam diversas funções 

organizacionais como produção, manutenção, pesquisa e desenvolvimento, finanças, marketing, 

entre outras. Estas comissões têm de subverter as rígidas fronteiras estabelecidas entre 
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indivíduos, grupos, funções e departamentos. Este processo envolve o intercâmbio de 

habilidades e conhecimento entre as diferentes partes da organização. 

 

Já no contexto do aprendizado simples, a reestruturação organizacional é muito menos 

abrangente. As mudanças se limitam à incorporação de um especialista ou à criação de um 

departamento de meio ambiente e/ou segurança em contato exclusivo com os departamentos de 

produção. É o caso de diversas empresas brasileiras, como apontou uma pesquisa realizada por 

Neder (1992); o departamento de meio ambiente, quando existe, ocupa uma posição 

complementar na estrutura de segurança e higiene no trabalho, o que contribui para que esta 

área ocupe uma posição secundária na estrutura organizacional e dificulte sua integração com 

as demais áreas.  

 

Por fim, no aprendizado de circuito duplo, o treinamento e a formação propriamente ditos são 

entendidos de forma muito mais abrangente do que no aprendizado de circuito simples. Neste 

último, os programas de treinamento são restritos a determinados departamentos como 

produção ou compra, tendo como foco operar adequadamente equipamentos de controle de 

poluição. Já, no primeiro caso, os programas de educação têm como preocupação desenvolver 

novas habilidades e conhecimento entre os membros da organização. Muitas empresas que 

desejam integrar a preocupação socioambiental em seus objetivos estratégicos têm 

desenvolvido programas para seus empregados nos quais as habilidades construídas estão 

relacionadas a uma postura proativa e à conscientização da necessidade da participação de 

todos para a melhoria da performance socioambiental, considerando a redução de resíduos, o 

aumento da reciclagem no processo produtivo e o enfrentamento das situações de emergência. 

Para tanto, pode-se citar encontros, formais e informais para debater o assunto, circulação de 

informações por meio de newsleter e boletins a respeito das iniciativas socioambientais. Prover a 

informação é uma parte essencial para melhorar a eficiência e eficácia dos programas de 

educação e treinamento. 

 

Nesse sentido, pode-se definir que uma organização ideal no que tange ao aprendizado 

socioambiental deve gerar e disseminar informação sobre seus objetivos socioambientais e 

práticas por toda a organização e entre seus stakeholders. É necessário aumentar os 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, difundir habilidades e conhecimentos entre seus 

integrantes, desenvolver sistemas de informação no campo socioambiental e criar programas de 
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premiação e incentivos para funcionários que desenvolvem inovações nos campos social e 

ambiental. Nesse contexto, o objetivo é não apenas controlar e reduzir a emissão, mas também 

desenvolver materiais mais seguros, aumentar a reutilização dos resíduos e desenvolver novos 

produtos e embalagens. 

 

Diversos fatores contribuirão para que o aprendizado se torne uma realidade: cultura corporativa, 

estrutura organizacional, ambiente externo e interno, flexibilidade, engajamento dos gerentes de 

topo, tipo de negócio, rigor dos padrões e taxas ambientais e capacidade de fiscalização e 

punição por parte dos órgãos públicos. 

 

Para Banerjee (1998), o aprendizado nos moldes apresentados resulta em uma série de 

vantagens para a organização, entre as quais algumas são destacadas a seguir. 

 

Primeiro, o aprendizado pode disseminar em várias organizações a consciência da necessidade 

de estabelecer alianças com o poder público, com diversos grupos externos e mesmo com 

competidores no sentido de melhorar sua performance socioambiental. A Dow Química, por 

exemplo, firmou uma aliança com a Nature Conservancy e com a National and Wildlife 

Foundation para proteger as regiões pantanosas. A Buy Recycled Alliance é um consórcio de 25 

grandes empresas, muitas delas concorrentes diretas, que tem como objetivo aumentar a 

demanda por produtos reciclados. Muitas dessas parcerias estão voltadas para promover a 

educação de consumidores, estimulando a reciclagem e a diminuição de  consumo de energia 

nas residências. 

 

O aprendizado também pode modificar a percepção da organização com relação à variável 

socioambiental. Ao invés de ser entendido como uma necessidade para cumprir a regulação, 

passa ser um componente da melhoria de qualidade. A reciclagem é entendida como um 

imperativo para melhoria da qualidade e não apenas como gasto. Com isso, abre-se a 

possibilidade de que os resíduos, antes entendidos como subprodutos não desejáveis do 

processo de produção, sejam reutilizados como novos insumos para o mesmo processo ou para 

outros e a visão da prevenção afirma-se diante da visão tradicional do controle. 

 

Além disso, o aprendizado de circuito duplo gera uma mudança da cultura organizacional, uma 

vez que o conhecimento criado não se mantém restrito a pequenos grupos na organização, mas 



 

 

                                                                                                                                                                     79 

              

 

 

 

 

envolve todos os departamentos. O conhecimento criado nesse processo tende a ser incrustado 

na memória organizacional e não apenas na memória de grupos como no caso de aprendizado 

de circuito simples. 

 

Uma das formas de construir essa memória é implementar um comitê com o objetivo de definir 

os objetivos socioambientais das organizações, monitorando-os e reavaliando-os quando 

necessário. Programas de educação e treinamento para todos os empregados, comunicação das 

práticas socioambientais e dos objetivos na organização são alguns dos exemplos de atividades 

que podem ser desenvolvidas. 

 

Com efeito, uma pesquisa realizada no México, em 1997, incluindo 236 empresas dos setores 

produtores de alimentos, químicos, minerais não metálicos e metais, aponta para os benefícios 

de processos educativos para o desempenho socioambiental em contextos organizacionais. 

Segundo Dasgupta et al. (1997), o nível de qualificação dos empregados, o treinamento no 

campo ambiental para todos os funcionários e a co-responabilização pelos objetivos ambientais 

entre gerentes de diferentes funções - não limitando a responsabilização pela política ambiental 

exclusivamente a funcionários ou departamentos especializados -, contribuí para um melhor 

desempenho ambiental. 

 

Interessante notar que, embora a pesquisa confirme a importância de outras variáveis que 

afetam o desempenho socioambiental, como pressão da regulação do Estado, controle social e 

certificação da ISO 14000, não foram encontradas evidências de que investimentos em novos 

equipamentos afetem significativamente a performance socioambiental das organizações. A 

constatação evidencia que o aspecto tecnológico não pode ser considerado como único 

determinante do desempenho socioambiental organizacional.  

 

Nesse contexto, pode-se dizer que a empresa e a busca da sustentabilidade se beneficiarão com 

as contribuições da teoria do aprendizado organizacional, caso seja possível identificar o 

desenvolvimento de um pensamento mais complexo nas organizações. Menos linear e mais 

cíclica, menos reducionista e mais integrada, uma visão sistêmica favorece a disseminação de 

um efetivo conhecimento socioambiental nas empresas que pode afetar os processos de tomada 

de decisão organizacionais. 
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Esta postura é fundamental nos mais diversos setores industriais em razão dos impactos 

socioambientais decorrentes da ação empresarial, como discutido no capítulo 1. Para alguns 

setores industriais, no entanto, as mudanças são ainda mais prementes em função da magnitude 

dos impactos socioambientais observados. É o caso do setor químico e petroquímico, cuja ação 

está diretamente associada a diversos problemas socioambientais característicos da sociedade 

contemporânea. Assim, é apresentada a seguir uma contextualização do papel da indústria 

química e petroquímica na economia mundial, sua contribuição para a emergência da sociedade 

de risco e sua mobilização recente em torno dos debates da responsabilidade socioambiental 

empresarial. 


